SMLOUVA O UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ
K ŠÍŘENÍ AUTORSKÉHO DÍLA
Uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb.,
ve znění zákona č.81/2005 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon) a dalšími zákony.

Dnešního dne měsíce a roku uzavřeli následující účastníci:
I. Smluvní strany
Championship Music s.r.o., IČ: 248 44 853
se sídlem Praha 9, Prosek, Jablonecká 700/14, PSČ 190 00
spol. zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 179712
jejímž jménem jedná Lukáš Rychtařík, jednatel
email: nella.lappyova@championship.cz
na straně jedné jako oprávněný, dále jen o p r á v n ě n ý
jméno :
adresa :
RČ:
na straně druhé jako poskytovatel, dále jen p o s k y t o v a t e l
uzavírají na základě vzájemné shody t u t o

SMLOUVA O UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ K ŠÍŘENÍ AUTORSKÉHO DÍLA
II. Preambule smlouvy

1. Oprávněný je právnickou osobou a je zapojen do Partnerského Programu YouTube
zajišťující prostřednictvím svého účtu CHAMPIONSHIPTUBE na YouTube.com
(dále jen „Účet“) vkládání videí třetích osob za účelem poskytnutí prostoru pro
umístění reklamy a následné zpoplatnění takto poskytnutého obsahu (dále také jen
„Služba“).
2. Poskytovatel tímto prohlašuje a zaručuje, že má (a po celou dobu užívání Služby
budete mít) veškeré licence, práva, souhlasy a povolení, které jsou nezbytné k tomu,
aby oprávněný mohl poskytnutý obsah (video) pro účely poskytování Služeb
společností YouTube LLC resp. Google Inc. a jinak používat obsah způsobem
zamýšleným Službou. Poskytovatel rovněž tímto prohlašujete, že poskytnutý Obsah
nezahrnuje žádná práva třetích osob, na něž se vztahuje autorskoprávní ochrana, k
nimž nemá licenci, práva, souhlasy a povolení, které jsou nezbytné k tomu, aby mohla
společnost YouTube LLC, resp. Google Inc. použít poskytnutý Obsah na základě této
smlouvy.
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III. Předmět smlouvy

1. Poskytovatel poskytuje oprávněnému videoklipy umístěné na kanálu
……………………….……………. (dále také jen „Obsah“), který oprávněný zařadí
pod svůj uživatelský Účet vedený na YouTube.com.
2. Poskytovatel podle autorského zákona, touto smlouvou oprávněnému uděluje výhradní
oprávnění k šíření Obsahu uvedený v předchozím odstavci prostřednictvím Účtu
oprávněného.
3. Oprávněný Obsah zařadí do partnerského programu, kterým umožní spol. YouTube
LLC resp. Google Inc vkládat do poskytnutého obsahu reklamní sdělení.
4. Poskytovatel má nárok na odměnu za poskytnutí Obsahu v souladu s touto Smlouvou.
IV. Prohlášení stran
1. Poskytovatel se zavazuje, že Obsah bude v souladu se zásadami pro uživatele YouTube,
které jsou k dispozici na adrese http://cz.youtube.com/t/community_guidelines, v
příležitostně upraveném znění.

2. Poskytovatel potvrzuje a souhlasí, že spol. Google, nebo YouTube mohou zobrazit
reklamu na poskytnutém Obsahu a to ve formátu a stylu dle uvážení spol. Google,
resp. YouTube.
3. Pokud se společnost YouTube, nebo oprávněný dozví o jakémkoliv potenciálním
porušení podmínek spol. YouTube, nebo porušení této smlouvy, poskytovatel bere na
vědomí, že takovýto obsah může být kdykoliv odstraněn a to bez předchozího
upozornění na základě vlastního uvážení.
4. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že oprávněný ani společnost YouTube
nejsou odpovědní za dostupnost jakýchkoliv externích stránek nebo zdrojů a
neschvaluje jakoukoliv reklamu, produkty ani jiné materiály, které jsou k dispozici na
takových stránkách či z takových zdrojů nebo jejich prostřednictvím.
5. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že oprávněný ani společnost YouTube
nejsou odpovědní za jakékoliv ztráty či škody, které mohou vzniknout v důsledku
dostupnosti těchto externích stránek nebo zdrojů či v důsledku spoléhání se na úplnost,
přesnost či existenci jakékoliv reklamy, produktů nebo jiných materiálů, které jsou k
dispozici na takových stránkách či z takových zdrojů nebo jejich prostřednictvím.
6. Při poskytnutí Obsahu poskytovatel uděluje oprávněnému zmocnění, aby při zasílání
nebo zveřejňování Obsahu na YouTube udělil:
a)
společnosti YouTube celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou a převoditelnou
licenci (s právem poskytnout sublicenci) k použití, reprodukci, rozšiřování, vytvoření
odvozených děl, zobrazování a předvádění takového Obsahu v souvislosti s
poskytováním Služby a jinak v souvislosti s poskytováním Služby a obchodní činností
společnosti YouTube, zejména k propagaci a redistribuci části nebo celé Služby (a z ní
odvozených děl) v jakýchkoliv mediálních formátech a prostřednictvím jakýchkoliv
mediálních kanálů;
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b)
každému uživateli aplikace YouTube celosvětovou, nevýhradní a bezplatnou
licenci k přístupu k Obsahu prostřednictvím YouTube.com a k použití, reprodukci,
rozšiřování, vytvoření odvozených děl, zobrazování a předvádění takového Obsahu v
rozsahu umožněném funkcemi YouTube.com a souladu s Podmínkami spol. YouTube
LLC.
V. Odměna
Poskytovatel videa má nárok na odměnu za užívání Obsahu poskytovatele na základě
vyúčtování oprávněného.
Oprávněný si nárokuje od Poskytovatele z výnosů od Youtube v bodech a),b),c),d),
uvedených v oddíle V. Odměna 25% při výplatě v EUR, resp. 35% při výplatě v CZK.

(a) Poskytovatel zvukové nahrávky. Youtube vyplatí Oprávněnému (30%) z čistých
reklamních příjmů, které získá z užití zvukového záznamu poskytovatele.
(b) Poskytovatel obrazových záznamů. Youtube vyplatí Oprávněnému (10%) z čistých
reklamních příjmů, které získá z užití uživatelských videí s obrazovým záznamem.
(c) Poskytovatel audiovizuální záznamů. Youtube vyplatí Oprávněnému (40%) z
čistých reklamních příjmů, které získá z užití uživatelských videí s audiovizuálním
záznamem.
(d) Poskytovatel skladeb. Youtube vyplatí Oprávněnému (15%) z čistých reklamních
příjmů, které získá z užití (i) uživatelského videa s komerčními nahrávkami a (ii)
videa uživatelů Cover Videos.
VI. Platební podmínky
Oprávněný je povinen jednou za šest měsíců předložit poskytovateli vyúčtování, na základě
kterého je poskytovatel oprávněn vystavit oprávněnému fakturu odpovídající vyúčtování.
Poskytovatel bude fakturovat s 14 denní splatností. Nárok na vyplacení odměny vzniká však
nejdříve po dosažení odměny alespoň ve výši 100 EUR, nebo jejich ekvivalentu.
VII. Závěrečná ustanovení
1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná
běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi
druhé smluvní straně. Za doručené se považuje i po uplynutí třetího dne od uložení
zásilky na poště.

2.

Poskytovatel prohlašuje, že se seznámil se všemi podmínkami a zásadami uveřejněné na
stránkách www.youtube.com a www.google.com a s jejich obsahem výslovně souhlasí.

3.

Jakékoliv změny této smlouvy musí mít písemnou formu s písemným souhlasem obou
smluvních stran.

4.

Ostatní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí obchodním zákoníkem České republiky
v platném znění.

5.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že nebyla ujednána v tísní ani
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
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V Praze dne

V Praze dne

Oprávněný:

Poskytovatel:

………………….
Lukáš Rychtařík
Championship Music s.r.o.

……..……………….
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